Školáček

9/2011

Mezi námi zvířaty...
... je název ročního motivačního tématu pro nový školní rok 2011/2012, jehož slavnostní
zahájení už máme za sebou. Kromě hlubší znalosti světa zvířat je tento rok zaměřený na
environmentální (ekologickou) výchovu.
Do lavic se poprvé letos posadili Lukáš Svoboda, Milena Kocajová, Tomáš Povolný,
Michal Vlasák, Barbora Dvořáková, Alice Kinclová, Veronika Lapáčková, Václav Štanc.
Kromě aktovek, které ještě svítí novotou, na ně čeká i nové písmo, do jehož ověřování
se zapojila i naše škola pod vedením paní učitelky Kamily Hlavsové. Velmi mile nás
překvapili rodiče prvňáčků, kteří se zavedením nového písma vyjádřili svůj souhlas.
Děkujeme jim za projevenou důvěru.
Volba výuky psaní písmem Comenia Script je
na naší škole úzce spjata s používáním
genetické metody učení čtení, díky níž se již
řadu let učí u nás prvňáčci číst. Výuka psaní
novým písmem by měla zjednodušit počáteční
výuku a umožnit tak dětem již záhy po zahájení
školní docházky vyjádřit své myšlenky
jednoduchými tvary písmen.
Kromě jiného nás k tomuto rozhodnutí vede i
rozšířené používání psaní tiskacími písmeny
dětmi v období staršího školního věku, v
dospívání i dospělosti. Řada z nás tak píše pro lepší čitelnost a jednoduchost tvarů.
V neposlední řadě vyjdeme vstříc i levákům, pro které je naše „klasické“ školní písmo
nevyhovující a namáhavé.
Asi největším překvapením již první den byla
pro všechny děti školní jídelna, která jako
poslední část naší školy čekala na svou
proměnu. Kromě toho, že jsme vyměnili starý
jídelní nábytek za nový a barevný, se
proměnila i výzdoba. Díky šikovným rukám a
výtvarnému talentu p. Andrey Povolné, naší
asistentky pedagoga v základní škole, na děti
ze zdi shlíží zvířátka z džungle: žirafa, opice
nebo lev.
Naše řady posílila i nová učitelka v MŠ paní
Jana Kosová, která v I. třídě děti přivítala
společně s vedoucí učitelkou Katkou
Müllerovou. Paní Kosová uspěla ve výběrovém
řízení díky své dlouholeté praxi i kvalifikaci
v oblasti předškolní pedagogiky. Přejeme jí,
aby se jí práce v naší škole líbila a aby tím
nejmilejším oceněním za práci byla
spokojenost žáčků ve třídě.

Paní učitelka Vlaďka Rašková zůstává na naší škole i nadále, byť na velmi nízký úvazek,
a svou práci bude zaměřovat na jazykovou prevenci jak pro děti ve školce, tak pro děti
ve škole. Výskyt drobných i větších nedostatků ve správné výslovnosti žáků ve školách se
obecně v posledních letech zvyšuje. Špatná výslovnost ovlivňuje nepřímo i úspěšnost dětí
při výuce čtení a psaní. Proto jsme se rozhodli nabídnout dětem logopedickou prevenci
formou zájmového kroužku a individuálních řečových chvilek pod vedením proškolené
učitelky. Nedílnou součástí péče je spolupráce s logopedkou, pod jejíž působnost děti
spadají, a která i nadále bude garantem odborné péče o rozvoj řeči dětí.
Z důvodu zájmu o práci na počítačích a v souladu s projektem ESF EU, který již třetím
rokem realizujeme ve spolupráci s jinými školami, bude letos nově výuka Informatiky
začleněna již od 2. ročníku. První rok výuky bude zaměřen na oblast počítačové grafiky a
malování na počítači, díky kterému děti snáze pochopí základy práce na počítači. Výuka
probíhá až do 5. ročníku, kdy děti tak získají za celé období 1. stupně na naší škole
dobré základy počítačové gramotnosti.
Za zmínku stojí i rozšířená výuka anglického jazyka, kterou zajišťuje paní učitelka
Blanka Vychytilová. Výuka dětí začíná již v mateřské škole formou kroužku, na který v 1.
a 2. ročníku navazuje nepovinný předmět Anglický jazyk. Povinná výuka cizího jazyka je
pro děti od 3. ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně. V 5. ročníku je nabídka nově rozšířena o
další nepovinnou hodinu jazyka, která se zaměřuje zejména na rozvoj konverzačních
dovedností.
Z DĚTSKÉ TVORBY
O strašidýlku Josífkovi (Erik Vychytil. 2. r.)
Byl jednou jeden hrad, který se jmenoval Hudryštejn a na něm žila strašidla. Kostlivec
René, skřítek Kukadíčko, jezinky, víla Kristýnka a na nádvoří v rybníku vodník Kapradník,
dále pekelníček Kuba a ježibaba Jéža a strašidýlko Josífek, o kterém budu vyprávět náš
příběh.
Jednou chtělo strašidýlko Josífek navštívit Jéžu. Když k ní přišlo, tak mu dala lektvar na
neviditelnost a pak po celém hradě strašilo. Jednou, když se strašidýlko Josífek
probudilo, uslyšelo něco z nádvoří. Ale jen, co na nádvoří přiběhlo, uvidělo syny
Kapradníka, jak něco provádějí v rybníku. Jen co zjistilo, že probourali cestu do oceánu,
rychle přikouzlilo trávník, a tak zachránilo Hudryštejn před potopou.

Co chystáme v září?
 Rodičovské schůzky 6. 9. 2011 od 16:00 v MŠ, od 16:30 v ZŠ
 XII. ročník Školní atletické olympiády 9. 9. 2011
 Sběr starého papíru v týdnu od 19. 9. 2011 do 23. 9. 2011
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